
Tìm kiếm

http://www.cinet| Chọn ngôn ngữ

Ảnh trong sách: Nhà thờ cửa Bắc xây dựng năm 1932. Nguồn: internet

Bài mới hơn

Triển lãm “Quê hương qua ống kính nhiếp
ảnh nữ TP.Hồ Chí Minh”

09 Tha ́ng Ba 2015   |   68 lượt xem

Tổ chức cuộc thi sáng tác thơ tuyên
truyền phòng chống ma túy

09 Tha ́ng Ba 2015   |   99 lượt xem

Lễ hội Áo dài Thành phố Hồ Chí Minh

09 Tha ́ng Ba 2015   |   63 lượt xem

Bắc Ninh đón nhận Bằng xếp hạng di
tích quốc gia đặc biệt

08 Tha ́ng Ba 2015   |   103 lượt xem

Lễ bế mạc Hội nghị Quốc tế quảng bá
văn học Việt Nam lần thứ III và Liên hoan
thơ châu Á – Thái Bình Dương lần thứ II

07 Tha ́ng Ba 2015   |   65 lượt xem

Ra mắt sách ảnh về Hà Nội của chuyên gia Đức
07 Tháng Ba 2015   |   95 lượt xem

(Cinet)- Tối 6/3, tại Viện Goethe, Hà Nội, chuyên

gia người Đức Michael Waibel đã có buổi ra mắt

sách ảnh về Hà Nội - “Hà Nội Capital City”.

Cuốn sách “Hà Nội - Capital City” minh họa về lịch

sử và quá trình phát triển đô thị của thành phố Hà

Nội. 600 bức ảnh trong cuốn sách đã phản ánh

chân thực đời sống muôn mặt của thành phố với

góc nhìn so sánh cũng như trong hình dung của

cư  dân và sự  đan xen giữa cổ  kính -  hiện đại.

Thông qua  cuốn sách,  người  xem có  thể  nhận

thấy  những  góc  nhìn  Hà  Nội  từ  trên  cao,  đến
những góc nhìn cận cảnh về kiến trúc, nhà cửa,

giao thông, con người và nhiều mảng sống trong đô thị với những lát cắt thể hiện sự chuyển biến theo thời

gian.

Bên cạnh nét đẹp văn hóa và những dấu ấn về các giai đoạn lịch sử của thành phố, cuốn sách còn phản

ánh những thách thức trong sự phát triển bền vững của thủ đô Hà Nội.

Được biết, đây là ấn phẩm thứ hai của Michael Waibel về đô thị Việt Nam được xuất bản khổ lớn. Ấn phẩm

này được xuất bản cùng 3 thứ tiếng Đức, Việt và Anh. Trước đó, vào đầu năm 2014, ông cùng Henning

Hilbert, giảng viên trường Đại học Việt-Đức (VGU) phối hợp với 18 nhà nhiếp ảnh trong và ngoài nước thực

hiện và xuất bản cuốn sách ảnh “TP.Hồ Chí Minh: Mega City“ với hơn 300 bức ảnh, sơ đồ, lời giới thiệu và

các chú thích được sắp xếp theo một cấu trúc chặt chẽ, gồm 8 phần: Đại đô thị nhìn từ trên cao, Thay đổi

qua thời gian, Nơi ở trong đại đô thị, Thủ Thiêm: giải tỏa & tầm nhìn, Làng trong đại đô thị, Dân cư trong đại

đô thị, Giao thông trong đại đô thị, Linh hồn của đại đô thị.
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Chia sẻ qua:  

Bài cũ hơn

Công đoàn Bộ VHTTDL: Mít tinh kỷ niệm 105 năm
Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

06 Tha ́ng Ba 2015   |   64 lượt xem

Triển lãm "50 năm Mỹ đổ quân vào Đà Nẵng"

06 Tha ́ng Ba 2015   |   80 lượt xem

Nghệ thuật Xòe của người Tày đón Bằng Di sản
văn hóa phi vật thể quốc gia

05 Tha ́ng Ba 2015   |   103 lượt xem

Khai mạc Ngày Thơ Việt Nam lần thứ XIII

05 Tha ́ng Ba 2015   |   77 lượt xem

Hội Cựu chiến binh cơ quan Bộ VHTTDL triển khai
nhiệm vụ năm 2015

05 Tha ́ng Ba 2015   |   23 lượt xem
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SỰ KIỆN:

Chương trình biểu diễn nghệ thuật
phục vụ lễ khai mạc Đại hội đồng
Liên minh Nghị viện Thế giới lần

thứ 132

“Ấn tượng di sản thế giới tại VN”

Chương trình nghệ thuật “Lời ca
hạnh phúc”

xem thêm...

PHÓNG SỰ ẢNH:

VĂN BẢN LẤY Ý KIẾN GÓP Ý

Bộ tiêu chí bảo vệ môi trường tại
các di tích Việt Nam

Tham gia Góp ý kiến Dự thảo Bộ
luật dân sự (sửa đổi)

CHUYÊN ĐỀ - CHUYÊN LUẬN

Hàn Quốc: Xu hướng phát triển
của chính sách văn hóa

Canada: Chiến lược phát triển
nghệ thuật và thủ công ở Nunavut
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THỜI SỰ VĂN HÓATRANG CHỦ

TRANG CHỦ THỜI SỰ VĂN HÓA QUẢN LÝ VĂN HÓA LĂNG KÍNH VĂN HÓA GIAO LƯU VĂN HÓA QUỐC TẾ SẮC VIỆT CINET TV

Thiên nhiên Cô Tô

Thời sự Văn hóa http://cinet.gov.vn/articledetail.aspx?articleid=22982&sitepag...
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